
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Slivenec, 

konané dne 28.11.2012 v 16.00 hod. na ÚMČ Praha - Slivenec 

 

Přítomni:  J. Plamínková, S. Strauchová, L. Kudláková, Š. Musilová,  A. Charalambidis, R. 

Sakmarová, P. Siganová, J. Szilvásziová, M. Michálková, J. Rozkovec, P. Opatrná 

Nepřítomni: P. Socha 

    

Program: 

1. Informace ZŠ  

2. Informace MČ 

3. Různé 

Kontrola zápisu z minulého jednání – nebyly úkoly. Výroční zpráva školy za rok 2011/12 

byla rozeslána členům elektronicky. Připomínky byly školou okomentovány a vypořádány a  

revidovaná verze Výroční zprávy školy 2011/12 byla schválena. 

1. Informace ze  ZŠ – A. Charalambidis 

Pan zástupce informoval o současném počtu dětí ve škole a školce celkem 190 žáků. Výuka 

ve „spojených“ 3. třídách, kde poklesl počet dětí na 29, probíhá vcelku bez problémů. Dále 

pan zástupce informoval o nefunkčních webových stránkách (došlo k zavirování), problém se 

řeší a do konce roku snad budou v omezené podobě funkční, probíhá jejich úplná 

rekonstrukce s aplikací nového redakčního systému. Paní starostka upozornila, že současné 

zpřístupněné stránky na jednotlivé třídy (domácí úkoly, sdělení třídního) bohužel stále šíří 

viry a považuje to za nebezpečné. Závisí však na míře zabezpečení každého domácího 

počítače. Paní Michálková požádala zda by bylo možné, aby třídní učitelé zatím zasílali info o 

úkolech a sdělení hromadným mailem rodičům. V některých třídách (1.A) to již tak funguje. 

Dále se diskuse týkala letošní nabídky kroužků – paní Michálková má výhradu k tomu, že 

kroužky jsou nabízeny pouze v jeden den a je pak problém s navštěvováním více druhů 

kroužků. Pan zástupce vysvětlil, že na kroužky byla najata agentura a vzhledem k omezenému 

zájmu dětí o jednotlivé kroužky tak bylo pro agenturu i školu ekonomicky přijatelné 

nabídnout kroužky pouze v jeden den. Dalším z důvodů je i vytíženost tělocvičny. Nicméně 

dle rodičů to není úplně šťastné řešení, a chybí jim i třeba v minulosti velmi oblíbený kroužek 

šachu a kroužek vaření je jen pro malé děti. Paní Sakmarová zmínila možnost rozšířit kroužek 

vaření i o další skupinu v jiný den, ale zájem dětí zase může být limitovaný tím, že již mají od 

září kroužky někde jinde.  

Pan zástupce sdělil, že mají dražší pronájmy prostor než v jiných školách. Paní Strauchová 

upozornila, že je to pouze v kompetenci školy, jakou kalkulaci na hodinový pronájem zvolí. 

Nicméně v příštím roce dojde k propadu příjmů z DČ, skončí dlouhodobý pronájem školky 

Sluníčko. Závěr: Jaká varianta kroužků bude zvolena pro příští rok, včas komunikovat 

s rodiči i dětmi, aby s tím od září mohli počítat. 

Pan Rozkovec vznesl dotaz ohledně nedostatečně osvětleného areálu školy v době kroužků. 

Paní Strauchová informovala, že tento dotaz byl již předán paní ředitelce, neboť si stěžovali i 



jiní rodiče. Paní ředitelka sdělila, že v rámci energetických úspor došlo k omezení svícení 

některých svítidel, ale přislíbila, že na dobu nutno pro přesuny dětí na kroužky zajistí 

dostatečné osvětlení areálu. Závěr: Zjistit zpětnou vazbu, zda je to funkční. 

 Dále paní Sakmarová informovala o pokračování v projektu Putování za sluníčkem, kdy děti 

z různých školek přímo navštěvují výuku ve třídách a stráví se školáky dopoledne (prožitkový 

kurz). Chystají se další vánoční akce jako dílničky, zpívání u stromečku apod. Doporučení ze 

strany rodičů – vzhledem k nefunkčnímu webu rozeslat tyto informace buď mailem nebo 

papírově po dětech.  

Studna – od obnovení původní studny před starou budovou se upustilo (špatný technický 

stav), ale za poskytnuté peníze se dává do pořádku studna za starou budovou (vedle 

sportovního hřiště). Bude sloužit k zalévání školní zeleně.  

2. Informace z MČ 

Během prázdnin se vybudovala dešťová kanalizace, která by měla výrazně školnímu areálu 

pomoci. Všechny dešťové vody ze střech jsou tak odvedeny do rybníka.  

Dále proběhla úprava ploch před školním areálem. V současné době se ještě dodělávají 

instalace mobiliáře (zastávka, lavičky, sloupky). Aby byl naplněn hlavní účel této úpravy, tj. 

bezpečnost dětí při příchodu do školy, je třeba ještě upravit vjezdová vrata, aby se dala zavírat 

a ke vstupu do areálu školy se používala branka nikoli vjezd. Tato úprava vrat proběhne na 

začátku prosince.  

Dostavba nové mateřské školky - termín do půlky června vypadá reálně. Poté bude nutné 

školku vybavit. Termín zápisu do MŠ je stanoven na 22. 4. 2013. Bude vhodné jak 

z ekonomických tak provozních a kapacitních důvodů otevřít nejprve 3 oddělení a další rok 4. 

oddělení. 

3. Různé 

Paní Opatrná zmínila problémy v první třídě s jedním novým žákem, který velmi značně 

narušuje výuku. Původní předpoklad, že 2 asistentky v této třídě problémové žáčky zvládnou 

se ukázal jako nedostatečný a po zásahu paní ředitelky, absolvuje tento žák výuku za 

doprovodu své babičky. Nicméně dle rodičů ani toto řešení není dlouhodobě udržitelné. Poté 

byla rodiči diskutována situace, že naše škola navyšuje počet žáků „za každou cenu“ a to i 

dětmi, které vyžadují speciální přístup, což v nich vzbuzuje dojem, že by se škole brzy mohla 

stát tzv. speciálkou.  

Nové učitelky na prvním stupni dle rodičů tvoří dobrý tým a všichni doufají a přejí si, aby to 

vydrželo i do dalšího školního roku.  

Dále rodiče diskutovali o tom, že děti mají málo domácích úkolů, což ne každý rodič vítá.  

Termín další schůzky po domluvě – začátek března 2013 

 

Zapsala: Strauchová 


